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Abstract: The challenges of our century require a modern, efficient school capable of 

adapting to the ever-changing and uncertain dynamic environment. Consequently, the 

introduction and successful management of change and innovation, which are intertwined 

with the pursuit of quality, continuous improvement and development of education, is 

particularly important for educational organizations and is seen as an essential condition for 

successful educational administration and effective leadership. The purpose of this work is to 

present innovative educational programs that contribute to the Europeanization of our schools 

such as Erasmus +, to document the limitations and obstacles to the introduction of 

innovations and to highlight the contribution of leadership to the effectiveness of educational 

change and innovation in school units. 
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Πεπίληψη: Οη πξνθιήζεηο ηνπ αηψλα καο απαηηνχλ έλα ζρνιείν ζχγρξνλν, απνηειεζκαηηθφ 

θαη ηθαλφ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπλερείο αιιαγέο θαη ζην αβέβαην δπλακηθφ πεξηβάιινλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ε εηζαγσγή θαη ε επηηπρήο δηαρείξηζε αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ, πνπ είλαη 

ζπλπθαζκέλεο κε ηελ αλαδήηεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, αλαδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

εθιακβάλεηαη σο νπζηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

δηνίθεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο. θνπφο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο είλαη λα 

παξνπζηαζηνχλ θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ εμεπξσπατζκφ 

ησλ ζρνιηθψλ καο κνλάδσλ φπσο ην Erasmus+, λα θαηαγξαθνχλ βηβιηνγξαθηθά νη 

πεξηνξηζκνί θαη ηα εκπφδηα ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη λα αλαδεηρζεί ε ζπκβνιή ηεο 

εγεζίαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εηζαγσγήο εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Λέξειρ κλειδιά: Καηλνηνκία, εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, θαηλνηφκα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, Erasmus+, ξφινο δηεπζπληή. 
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1. Ειζαγωγή 

Σν δεκνηηθφ ζρνιείν θαζψο απνηειεί ηε βάζε θαη ζπζηαηηθφ θχηηαξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νηθνδνκήκαηνο, είλαη θνξέαο εηζαγσγήο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε (Βφηζε, 2017). Ζ 

θαηλνηνκία ζχκθσλα κε ηνπο Johannessen et.al. (2001) έρεη σο ζθνπφ ηε βειηίσζε κηαο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο κε ηελ εηζαγσγή κηαο θαηλνχξηαο πξαθηηθήο πνπ δελ έρεη ζρέζε κε 

ην παξειζφλ θαη νπσζδήπνηε κε ηνλ ζεβαζκφ πνπ αξκφδεη ζην ζχζηεκα αμηψλ πνπ 

επηθξαηεί. Κνκβηθφο ζεσξείηαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή γηα ηελ εηζαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζην ζρνιείν, θαζψο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ θαηλνηνκία θαη 

λα πξνσζήζεη ηελ εηζαγσγή ηεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Βφηζε, 2017). χκθσλα κε ηνλ Μπάην 

(2017), ν δηεπζπληήο θαιείηαη λα «πείζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο» φηη είλαη αλαγθαία ε 

εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο, ελψ ηαπηφρξνλα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

πξνζπαζεηψλ εηζαγσγήο ηεο ζην ζρνιείν, δηαθπιάηηνληαο ζπλάκα ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα 

θαη θξνληίδνληαο λα κελ πεξηζσξηνπνηεζεί φπνηνο δελ επηζπκεί ην λεσηεξηζκφ. Δπξήκαηα 

εξεπλψλ έδεημαλ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή πνπ πηνζεηεί ην 

κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο, επλννχλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. εκαληηθφ, επίζεο, εχξεκα είλαη φηη έλαο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πνπ επηζπκεί 

λα επηθέξεη ηελ αιιαγή ζηε ζρνιηθή κνλάδα, δελ κπνξεί λα επηηχρεη ην εγρείξεκα δίρσο ηε 

ζηήξημε ηεο εγεζίαο (Γαθνπνχινπ, 2008).  

Με ηελ ελ ιφγσ εξγαζία επηδηψθεηαη, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, λα αλαδεηρζεί 

ε αμία αιιά θαη νη επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ εηζαγσγή ησλ θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, λα παξνπζηαζηεί ν ξφινο ηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο ζηελ πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, θαζψο θαη ηα εκπφδηα πνπ 

θαιείηαη ν δηεπζπληήο λα ππεξπεδήζεη γηα ηελ επηηπρή απνδνρή θαη πινπνίεζή ηνπο.  

2. Αποζαθήνιζη όπων 

2.1. Η έννοια ηηρ καινοηομίαρ 

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο ηνπ αλζξψπνπ κε ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ε ηερλνινγία θαη ε 

ηαρχηεηα πξφζβαζεο ζηε γλψζε, επέβαιαλ ηελ αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, γηα λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο κε «ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο» θαη λα είλαη αληαγσληζηηθνί κειινληηθά, φηαλ ζα 

εηζέιζνπλ ζην ζηίβν εξγαζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία (Fullan, 2019). 

Ωο «θαηλνηνκία» εηπκνινγηθά νξίδεηαη κηα ελέξγεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ λέα 

πξσηνπνξηαθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, λεσηεξηζκφο (Λεμηθφ Κνηλήο Νενειιεληθήο, 

Α.Π.Θ., 1998). Ζ θαηλνηνκία θέξλεη αιιαγέο ζηνλ άλζξσπν, ζηελ θνηλσληθή θαη νξγαλσηηθή 

ηνπ δσή «δεκηνπξγεί θνηλσληθέο αμίεο» θαη «έρεη επεθηαηηθό ραξαθηήξα από ηελ εθαξκνγή θαη 

ελζσκάησζή ηεο» (Bakır, 2016). Θεσξείηαη «ε δηαδηθαζία αιιαγήο ζηνηρείσλ ζηνπο 

νξγαληζκνύο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από ηε δηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο ησλ κειώλ 
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ηνπο κε ζηόρν ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ή ηε βειηίσζε κηαο 

θαηάζηαζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ 

ησλ νξγαληζκώλ» (Μαξκαξά, 2016: 412). Απνηειεί «κηα δηαξθώο εμειηζζόκελε δηαδηθαζία 

ζύκθσλα κε ηα ζηάδηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ επηηπρία ηεο, δειαδή ηελ 

έλαξμε, ηελ εδξαίσζε θαη ηελ ελζσκάησζε» (Berman & McLaughlin, 1976: 349). 

Με ηνλ φξν εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία λννχληαη φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζπληεινχλ ζηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεψλ ηνπο θαη ζηελ εηζαγσγή ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηνπο λέσλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθψλ κεζφδσλ (Γαθνπνχινπ, 2008). 

Καηά ηνλ Fullam (1991) ε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία εζηηάδεηαη «ζε ελέξγεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ 

θαη πξνσζνύλ λέεο αληηιήςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: ζηε ρξήζε λέσλ 

δηδαθηηθώλ κέζσλ, ζηελ εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζηελ αιιαγή αξρώλ θαη 

πεπνηζήζεσλ» (ππξνπνχινπ et.al., 2007: 69). Αθνξά «ζε απόθαζε, ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή 

ελόο εθπαηδεπηηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ν νπνίνο δελ θαιύπηεηαη ζρεδόλ πνηέ από ζεζκηθό 

πιαίζην θαη ν νπνίνο πξνθύπηεη είηε από πξσηνβνπιίεο κεζαίσλ ή θαηώηεξσλ ζηειερώλ ηεο 

εθπαίδεπζεο είηε από πξσηνβνπιίεο δηεπζπληώλ ή εθπαηδεπηηθώλ» (Μαξκαξά, 2016: 411). Οη 

εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο θαιχπηνπλ έλα επξχ πεδίν δξάζεσλ, ελψ έρνπλ θαη ηα θαηαξρήλ 

πιενλεθηήκαηα ηεο επειημίαο θαη ηεο εζηίαζεο ζε νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο λεσηεξηζηηθέο ηνκέο, κε ηηο νπνίεο πηζηεχεηαη 

φηη ζα δηαξξαγεί ν θαχινο θχθινο ηεο αδξάλεηαο θαη ηεο ζηαζηκφηεηαο (Μαπξνζθνχθεο, 

2002). 

Γεληθά, ε θαζηέξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο, εμαξηάηαη απφ ην αλ: α) κε ηελ 

θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έρεη επηηεπρζεί ε εγθαζίδξπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηε δνκή 

ηνπ νξγαληζκνχ, β) έρεη εμαζθαιηζζεί ε δέζκεπζε ηθαλήο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηεπζπληή, γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο θαη γ) έρεη εδξαησζεί ν 

απαξαίηεηνο κεραληζκφο ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ (Fullan, 2019). Ζ πξνζαξκνγή ζηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο δσήο θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηε κειινληηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία, επηηάζζνπλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

2.2. Η έννοια ηηρ αλλαγήρ 

Ο Fullan (1991) νξίδεη ηελ αιιαγή «σο κία δηαδηθαζία εθκάζεζεο λέσλ ηδεώλ θαη 

πξαγκάησλ» (Παζηξδήο & Καθά, 2015: 9). Ζ αιιαγή αθνξά «ζε απόθαζε, ζρεδηαζκό θαη 

εθαξκνγή ελόο εθπαηδεπηηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ πνπ πξνθύπηεη είηε ζε επίπεδν πνιηηηθώλ 

πξνζώπσλ είηε ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ν νπνίνο είλαη δπλαηό, ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο, λα ραξαθηεξίδεηαη από ζεζκηθό πιαίζην  αλ θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο επέξρεηαη ρσξίο 

λα ζεζκνζεηεζεί» (Μαξκαξά, 2016: 411-412). Ο Morisson (1998) νξίδεη ηελ αιιαγή «σο κηα 

δπλακηθή θαη ζπλερή δηαδηθαζία εμέιημεο θαη αλάπηπμεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαδηάξζξσζε 

ησλ αλαγθώλ ελόο νξγαληζκνύ. Αλαγλσξίδεη όηη ε αιιαγή απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνύ, είηε κε πξσηνβνπιία δηαθόξσλ εζσηεξηθώλ παξαγόλησλ ή θαη εμσηεξηθώλ 

δπλάκεσλ πνπ αθνξνύλ άηνκα, νκάδεο ή νξγαληζκνύο, κε ηειηθό απνηέιεζκα ηελ αλαθαηαλνκή 
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ησλ πθηζηάκελσλ αμηώλ, ησλ πξαθηηθώλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο» (Παζηξδήο & Καθά, 

2015: 9). Ο Mulford (1998) αλαθέξεη φηη «είλαη κία δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο θαη 

επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ αηόκνπ ή ησλ νξγαλσκέλσλ νκάδσλ ζε έλα θαηλνύξην πεξηβάιινλ όπνπ 

ζα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά απαηηώληαο, σζηόζν, αλαζεώξεζε ηεο 

θαηαιιειόηεηαο ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο» (Μαξκαξά, 2016: 412). 

πλνςίδνληαο, ε αιιαγή «απνηειεί κία θπζηθή θαη ζπλερή δηαδηθαζία ζηε δσή ελώ ε εηζαγσγή 

ηεο θαηλνηνκίαο απνηειεί θάηη θαηλνύξην θαη πξσηνπνξηαθό» (Παζηξδήο & Καθά, 2015: 9). Ζ 

θαηλνηνκία «απαηηεί θαηλνύξηα δεδνκέλα –γλώζε θαη πξαθηηθέο- ελώ ε αιιαγή είλαη δπλαηό λα 

πηνζεηήζεη πξνϋπάξρνπζεο πξαθηηθέο ζηελ πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνύ κηαο θαηάζηαζεο 

ή επαλαπξνζζέγγηζεο ελόο πξνβιήκαηνο» (Μαξκαξά, 2016: 412). 

3. Ο πόλορ ηος διεςθςνηή ζηην ειζαγωγή καινοηομιών 

3.1. Καινοηόμα εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα 

Ζ έθξεμε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζηε ζχγρξνλε επνρή έρεη σο απφξξνηα 

ηε δεκηνπξγία λέσλ απαηηήζεσλ ζηελ θνηλσλία, ζηηο νπνίεο θαιείηαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα λα πξνζαξκνζηεί θαη λα αληαπνθξηζεί. Οη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνξγνχο ξπζκνχο αιιαγήο ηεο 

θνηλσλίαο (Fullan, 2019).  

Σν ειιεληθφ ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο, 

πνιηηηζκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο εηζήγαγε ζηαδηαθά πξηλ απφ ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα, 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα φπσο ην 

πεξηβάιινλ, ε πγεία θαη ν πνιηηηζκφο, πνπ πινπνηνχληαη πξναηξεηηθά (Βφηζε,2017). Έηζη 

έρνπλ αλαπηπρζεί σο θαηλνηνκίεο (α) Γηεπηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, φπσο ε Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, ε Αγσγή Τγείαο, ηα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα θαη νη Παλειιήληνη Καιιηηερληθνί 

Μαζεηηθνί Αγψλεο, θαζψο θαη ε Αγσγή ηαδηνδξνκίαο, (β) Δπξσπατθά Δθπαηδεπηηθά 

Πξνγξάκκαηα, (γ) Πεηξακαηηθά Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο, φπσο ην έξγν «ρνιεία 

Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο», ην Οινήκεξν ρνιείν θαη ε 

Δπέιηθηε Εψλε, (δ) νη Νέεο Σερλνινγίεο θαη ην Κνηλσληθφ ρνιείν κε ζθνπφ ε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθν-δηδαθηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο θαζψο θαη ζηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

(ππξνπνχινπ et.al., 2007). 

ηε ζπλέρεηα εηζήρζεζαλ επίζεο πξναηξεηηθά, ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα eTwinning θαη 

Erasmus+, πνπ ελζαξξχλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή θαηλνηφκσλ 

ηδεψλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ Δπξψπε. ηφρνο ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ν εμεπξσπατζκφο ηεο παηδείαο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μπάηνο, 2017). Με απηέο ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

ζρνιείσλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα εκπινπηίζνπλ ηε κάζεζε. εκαληηθή είλαη επίζεο ε αληαιιαγή 
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αληηιήςεσλ θαη εκπεηξηψλ κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε ηεο αληίιεςεο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

αγσγήο. Σν πην δεκνθηιέο πξφγξακκα ηεο επξσπατθήο δξάζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο απνηειεί αλακθηζβήηεηα ην Erasmus+ κε ηηο δηάθνξεο γεληέο ηνπ (Μπάηνο, 

2017). Σα πξνγξάκκαηα Erasmus+ γηα ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, αθνξνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, παξέρνληάο ηνπο ηελ επθαηξία ηεο απφθηεζεο 

βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζε έλα άιιν επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Μέζα απφ ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί 

έξρνληαη ζε επαθή κε λέεο θνπιηνχξεο θαη δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, θαιιηεξγψληαο ηελ 

αίζζεζε ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε. Σα νθέιε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη πνιιαπιά, θαζψο ν 

νξγαληζκφο απνζηνιήο εθζπγρξνλίδεηαη, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ εμειίζζεηαη 

επαγγεικαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Μέζα απφ έλα ζχζηεκα 

αλαηξνθνδφηεζεο, ε φιε πνξεία αμηνινγείηαη, αλαγλσξίδεηαη ν αληίθηππνο ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη επηηπγράλεηαη ε δηάρπζε ηεο κάζεζεο ζηα εκπιεθφκελα κέξε, θαζψο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  (Erasmus+-European Commission, 2019).  

Οη εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο θαη νη εξεπλεηηθέο κειέηεο αλέδεημαλ φηη ηα θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα, φπνπ εθαξκφζηεθαλ, ελζάξξπλαλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, 

ελδπλακψλνληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ καζεηή θαη δεκηνπξγψληαο λέα πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, αιιά εθαξκφζηεθαλ ζην πεξηζψξην ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (εθφζνλ 

πινπνηνχληαλ ζε πξναηξεηηθή βάζε) θαη ρσξίο λα γίλεη κηα ζπζηεκαηηθή θαη ζπλνιηθή 

απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο (ππξνπνχινπ et.al., 2007). Σν φθεινο απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο ελζαξξχλνπλ 

ηνπο καζεηέο λα εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά θαη λα αλαθαιχπηνπλ ηε κάζεζε, 

εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, θαζψο πξνζεγγίδνπλ νιηζηηθά ηε γλψζε 

(Βφηζε, 2017).  

Δμίζνπ φκσο θεξδηζκέλνη είλαη θαη νη εθπαηδεπηηθνί, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο εηδηθά ζηα 

πξνγξάκκαηα eTwinning θαη Erasmus+, θαζψο ην θέξδνο ηνπο είλαη νη απνθηεζείζεο λέεο 

ηθαλφηεηεο, ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. εκαληηθφ φθεινο ζεσξείηαη 

επίζεο ε βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο 

γισζζηθέο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σνπο δίλεηαη επίζεο ε επθαηξία ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο, ζηελ αληαιιαγή παηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ζηελ επαθή κε δηαθνξεηηθά επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ηελ αίζζεζε φηη είλαη κέιε ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο (Μπάηνο, 2017). Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ σζηφζν έδεημαλ, φηη ηα θαηλνηφκα 

απηά πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη πεξηζηαζηαθά ζηα ζρνιεία, ελψ κηθξφο παξακέλεη θαη ν 

αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά (Βφηζε, 2017). Κξίλεηαη 

ινηπφλ απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ πνιηηεία φπσο ε επηκφξθσζε, πνπ ζα 

ελδπλακψζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δίλνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζε 

θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξνηξχλνληαη γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο Erasmus+ θαη απηφ νθείιεη λα είλαη ην κέιεκα 
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ηεο δηνίθεζεο (δηεπζπληψλ, πεξηθέξεηαο, ππνπξγείνπ παηδείαο), αλ ην δεηνχκελν είλαη ν 

εμεπξσπατζκφο ηεο εθπαίδεπζεο. 

3.2. Εμπόδια και πεπιοπιζμοί ζηην ειζαγωγή καινοηομιών 

Ο δηεπζπληήο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εηζαγσγήο 

ηεο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν. Απηφ φκσο δελ ζπκβαίλεη πάληα, θαζψο ελδερνκέλσο λα κε 

ζπλεπηθνπξεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο (Berger 

et.al, 2014). Ο δηεπζπληήο είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ή λα 

εκπνδίζεη θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη δηαδηθαζίεο αλαιφγσο κε ηνλ ηξφπν πνπ δηνηθεί. Δπίζεο, ν 

ππέξκεηξνο δήινο θάπνησλ δηεπζπληψλ θαη ε παξέκβαζή ηνπο ζηελ εηζαγσγή θαη 

εγθαζίδξπζε ηεο θαηλνηνκίαο, κπνξεί λα είλαη εκπφδην (Moolenaar et.al, 2010: 657). Έλα 

επηπξφζζεην εκπφδην κπνξεί λα είλαη ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαηά ηε 

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο δεμηνηήησλ θαη ησλ πξνζέζεψλ ηνπο. Οη ζπγθξνχζεηο απηέο 

ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά ζηελ πξφζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα θαηλνηνκήζνπλ (Gkorezis, 2016: 

1040). Οη ζπγθξνχζεηο ιεηηνπξγνχλ επηβαξπληηθά ηνπ σθέιηκνπ ρξφλνπ πνπ είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Οη δχν 

πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο, ε έιιεηςε ρξφλνπ αιιειεπίδξαζεο γηα θαηλνηνκία θαη νη 

ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είλαη θαζνξηζηηθνί πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

αλάπηπμή ηεο  (Hofman et.al., 2011). 

εκαληηθφ, επίζεο, εκπφδην γηα λα κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο νη θξέζθεο ηδέεο είλαη ε έιιεηςε 

ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ (Hofman et.al, 2011). Έλαο θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ κπνξεί λα ζηαζεί εκπφδην, είλαη ην 

ζρνιηθφ θιίκα. Μέιεκα ηνπ δηεπζπληή είλαη λα απνκαθξχλεη εθείλα «ηα ζηνηρεία πνπ 

εκπνδίδνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ από ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκίαο θαη 

επηδξνύλ ηόζν ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, όζν ζηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ». Δπηπξνζζέησο, «κε 

επειημία λα θαηαθέξλεη λα μεπεξλά ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη κεγάιν εκπόδην, 

εζηηάδνληαο κόλν ζηηο λέεο ηδέεο» (Moolenaar et.al., 2010: 655). Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ 

δεκηνπξγεί πεξηνξηζκνχο, είλαη φηη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νη θαηλνηνκίεο δελ 

εληάζζνληαη απαξαίηεηα ζε έλα εληαίν κνληέιν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε απνηέιεζκα λα 

επηρεηξείηαη µηα απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο 

αμίσζεο γηα ζπλνιηθή βειηίσζε, ζηνρεχνληαο κνλνκεξψο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνκέο 

(Μαπξνζθνχθεο, 2002). Γπζηπρψο, ζπκβαίλεη θάπνηεο θνξέο ε πνιηηεία λα κεηψλεη ή λα 

ηεξκαηίδεη ηε ζηήξημή ηεο ζε εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, αθήλνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα κηα αίζζεζε απνγνήηεπζεο θαη νδεγψληαο κνηξαία ζην άδνμν ηέινο ηεο 

θαηλνηνκίαο (Fullan, 2019). εκαληηθφ επίζεο εκπφδην είλαη ε έιιεηςε νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, 

θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Ηνξδαλίδε (2006), «απαηηήζεηο γηα αιιαγέο δελ ζπλνδεύνληαη από 

αλάινγνπο πόξνπο». Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ ππξνπνχινπ et.al. (2007), 

έδεημαλ φηη «νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ζεσξνύλ αλαζηαιηηθό παξάγνληα γηα ηελ πινπνίεζε 

θαηλνηνκηώλ, ηελ ειιηπή ρξεκαηνδόηεζε θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή». εκαληηθνί 

πεξηνξηζκνί θαη εκπφδηα ηίζεληαη επίζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο 
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αλάινγα µε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο πξφηεξεο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη ην ζηάδην ηεο θαξηέξαο ζην νπνίν βξίζθνληαη ηε δεδνκέλε ζηηγκή, 

ελδέρεηαη λα είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν δξαζηήξηνη µε απνηέιεζκα λα ζηεξίδνπλ ή λα 

πνιεκνχλ ηελ θαηλνηνκία. Δπηπξνζζέησο, έλα επίζεο ζεκαληηθφ εκπφδην είλαη ν 

πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ ηνπο νδεγεί λα κελ είλαη 

πξφζπκνη ζηελ αιιαγή (Fullan, 2019). Ζ κεηάβαζε κηαο θαηλνηνκίαο απφ ηε θάζε έλαξμεο, 

ζηε θάζε ηεο ζπλέρηζεο θαη ηειηθά ζηελ θαζηέξσζήο ηεο, εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ δελ 

είλαη απαξαίηεην λα ζρεηίδνληαη µε ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηεο.  

3.3. Η θεηική ζςμβολή ηος διεςθςνηή ζηην ειζαγωγή καινοηομιών 

Καηά ηνπο Everard, Morris & Wilson ζθνπφο ηεο ζχγρξνλεο δηνηθεηηθήο εθπαίδεπζεο δελ 

είλαη κφλν ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο (status quo) απφ ηνπο 

κάλαηδεξ, αιιά θπξίσο ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα 

θαηεπζχλνπλ αιιαγέο (Ράπηεο, 2006). Βαζηθφ ξφιν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο έρεη ε 

ζρνιηθή εγεζία. Ο δηεπζπληήο πηνζεηψληαο έλα «ζπλεξγαηηθφ» κνληέιν δηνίθεζεο πνπ ζα 

ζηεξίδεηαη «α) ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, β) ζηελ απζεληία θαη άπνςε 

ηνπ επαγγεικαηία εηδηθνύ (εθπαηδεπηηθνύ) θαη όρη ζηελ εμνπζία θύξνπο, γ) ζηηο θνηλέο αμίεο 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία πνπ κνηξάδνληαη ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ: έλα θνηλό 

όξακα γηα ην ζρνιείν, δ) ζην κηθξό κέγεζνο ησλ νκάδσλ πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή όισλ 

θαη ε) ζηελ θνηλή απνδνρή ησλ απνθάζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ζπκθσλία, ζα ζπκβάιιεη 

ώζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα θνπιηνύξα ζπλεξγαζίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ζα πξνσζεί ην 

«όξακα», ην ύθνο ηεο θαη ην ήζνο ηεο» (Μαπξνγηψξγνο, 2006: 55-56). Αιιά αθφκε θαη ζε 

πεξηπηψζεηο αληίζηαζεο απφ νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο απαηηείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο αιιά θαη ε γλψζε αλαθνξηθά κε ηα αλζξψπηλα ζπζηήκαηα 

θηλήηξσλ, ηα ζρήκαηα αληακνηβψλ θαη ε γλψζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Ο δηεπζπληήο γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εηζαγσγή ησλ θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν, ρξεηάδεηαη λα 

έρεη «ηθαλόηεηεο ζρεδηαζκνύ θαη πξνγξακκαηηζκνύ». Δπηπξνζζέησο, λα κπνξεί αλαπηχζζεη 

λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, λα παξαθνινπζεί ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαηαγξάθνληαο ηελ 

εμέιημή ηνπο θαη ηειηθά λα ηηο αμηνινγεί (Μαπξνγηψξγνο, 2006). Ο θαηλνηφκνο δηεπζπληήο 

νθείιεη «λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα όιεο ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, λα έρεη θαζηεξώζεη δίθηπν 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ κε ζπλαδέιθνπο κέζα θαη έμσ από ην ζρνιείν θαη λα ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Οη ζρνιηθνί εγέηεο δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο πνπ 

επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα πεηξακαηηζηεί γηα λα δεκηνπξγήζεη, λα αλαπηύμεη, λα αμηνινγήζεη, λα 

θαηλνηνκήζεη» (Ηνξδαλίδεο, 2006: 93). 

Οη δηάθνξεο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ δελ ζπκβαίλνπλ 

εξήκελ ηνπ δηεπζπληή θαζψο ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφο δηνηθεί θαη ηνλ ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Park, 2012: 98). Σν κνληέιν εγεζίαο πνπ θαίλεηαη φηη επλνεί πεξηζζφηεξν 

ηελ αλαλέσζε ζην ζρνιείν κε ηελ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, είλαη ην 
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κεηαζρεκαηηζηηθφ (Moolenaar et.al., 2010: 654). Ο δηεπζπληήο πνπ δηνηθεί κεηαζρεκαηηζηηθά, 

ελδπλακψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια έλα 

ππνζηεξηθηηθφ ζηηο αιιαγέο θιίκα (Sagnak et.al., 2015). Δμάιινπ, ε κεηαζρεκαηηζηηθή 

εγεζία κνηάδεη «λα πιεζηάδεη ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαιιηεξγεί ην θιίκα 

πνπ πξνάγεη ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ αλάιεςε ξίζθσλ» (Moolenaar et.al., 2010: 

654). Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηελ θαηλνηνκία ελψ 

ηαπηφρξνλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην φξακα θαη ηνπο μεθάζαξνπο καθξνρξφληνπο ζηφρνπο πνπ 

έρεη ππφςε ηνπ ν δηεπζπληήο, φπσο θαη ηηο αλακελφκελεο πξνζαξκνγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

(Park, 2012: 98-99). Πξνθαλψο, ν απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ 

εθείλσλ, πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Δμάιινπ, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επίγλσζε φηη επηδξνχλ ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ 

(Sagnak, et.al., 2015: 157). Δίλαη εξεπλεηηθά εμαθξηβσκέλν, φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δηεπζπληή ζην ζρνιείν ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ επηιέγεη λα εγείηαη 

θαη απφ απηφλ εμαξηάηαη «ε επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, γηα ηελ 

αληαιιαγή θξέζθσλ ηδεώλ» (Moolenaar et.al., 2010: 653). ηελ πεξίπησζε ησλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ Erasmus+, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πξσηαξρηθφο 

γηα ηελ εθπφλεζε ησλ επξσπατθψλ ζρεδίσλ, ηφζν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, φζν θαη ζηελ 

ππνζηήξημε θαη επνπηεία ηεο εμέιημήο ηνπο. Δίλαη σζηφζν ζεκαληηθφ ν δηεπζπληήο λα 

κεξηκλά γηα ηε δηάρπζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ζηε ζρνιηθή ηνπ 

κνλάδα, κεηά απφ ην ζρέδην θηλεηηθφηεηαο  (Μπάηνο, 2017).  

Σα βηβιηνγξαθηθά επξήκαηα αλέδεημαλ ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηνπ δηεπζπληή θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε, γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Σν 

«θιεηδί» εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο κηαο θαηλνηνκίαο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη 

έρνληαο θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο, ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη επαγγεικαηηθήο σξηκφηεηαο, 

ζεκειηψλνπλ γέθπξεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δχν ζρνιηθέο κνλάδεο, ηνπο γνλείο θαη ηελ 

θνηλσλία θαη νπζηαζηηθά ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα λέεο κνξθέο εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

4. Σςμπεπάζμαηα 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε δηαπηζηψλεηαη φηη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο ηνπ αλζξψπνπ κε 

ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ε ηερλνινγία θαη ε ηαρχηεηα πξφζβαζεο ζηε γλψζε,  επέβαιαλ ηελ 

αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, γηα 

λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, θαη λα είλαη 

αληαγσληζηηθνί κειινληηθά, φηαλ ζα εηζέιζνπλ ζην ζηίβν εξγαζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία. Καηά ζπλέπεηα ην ειιεληθφ ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηηο 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο εηζήγαγε ζηαδηαθά, 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα φπσο ην 

πεξηβάιινλ, ε πγεία θαη ν πνιηηηζκφο θαζψο επίζεο εηζήρζεζαλ, πξναηξεηηθά, ηα επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα eTwinning θαη Erasmus+, πνπ ελζαξξχλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ αληαιιαγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ 

Δπξψπε.  



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 9, Σεχρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 65 απφ 409 

Οη εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο θαη νη εξεπλεηηθέο κειέηεο αλέδεημαλ φηη ηα θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα, φπνπ εθαξκφζηεθαλ, ελζάξξπλαλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, 

ελδπλακψλνληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ καζεηή θαη δεκηνπξγψληαο λέα πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, αιιά εθαξκφζηεθαλ ζην πεξηζψξην ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (εθφζνλ 

πινπνηνχληαλ ζε πξναηξεηηθή βάζε) θαη ρσξίο λα γίλεη κηα ζπζηεκαηηθή θαη ζπλνιηθή 

απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Σν φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα 

εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά θαη λα αλαθαιχπηνπλ ηε κάζεζε, εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο, θαζψο πξνζεγγίδνπλ νιηζηηθά ηε γλψζε. Δμίζνπ φκσο θεξδηζκέλνη είλαη θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο εηδηθά ζηα πξνγξάκκαηα eTwinning θαη Erasmus+, 

θαζψο ην θέξδνο ηνπο είλαη νη απνθηεζείζεο λέεο ηθαλφηεηεο, ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα 

ηνπο καζεηέο ηνπο. Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ πνιηηεία φπσο ε 

επηκφξθσζε, πνπ ζα ελδπλακψζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δίλνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα θίλεηξα 

γηα ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

παξνηξχλνληαη γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο Erasmus+ θαη απηφ 

νθείιεη λα είλαη ην κέιεκα ηεο δηνίθεζεο (δηεπζπληψλ, πεξηθέξεηαο, ππνπξγείνπ παηδείαο), αλ 

ην δεηνχκελν είλαη ν εμεπξσπατζκφο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Δπίζεο, αλαδείρζεθαλ σο θπξηφηεξα εκπφδηα ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, ν ππέξκεηξνο 

δήινο θάπνησλ δηεπζπληψλ θαη ν παξεκβαηηθφο ηνπο ξφινο, ε έιιεηςε ρξφλνπ 

αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ε έιιεηςε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ, νη γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ε απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ θαηλνηνκηψλ, ε ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε θαη ν 

πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ ηνπο νδεγεί λα κελ είλαη 

πξφζπκνη ζηελ αιιαγή. 

Σα βηβιηνγξαθηθά επξήκαηα αλέδεημαλ ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηνπ δηεπζπληή θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε, γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Γηα λα 

έρεη θαηλνηφκν ξφιν ζην ζρνιείν, ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε νξζφ θαη 

επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη κε ηηο εμσζρνιηθέο νκάδεο, λα έρεη 

επάξθεηα γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο, λα έρεη δηνηθεηηθή πείξα, λα είλαη επηζηεκνληθά 

θαηαξηηζκέλνο, ελεξγεηηθφο, απνθαζηζηηθφο, ελζνπζηψδεο. Γηεπζπληήο κε ηέηνηνπ είδνπο 

πξνζσπηθφηεηα ζα δεκηνπξγήζεη έλα θνηλφ φξακα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα ζέζεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζα δηακνξθψζεη έλα θιίκα πςειψλ πξνζδνθηψλ (Μπειαδάθεο, 

2010). Σν «θιεηδί» εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο κηαο θαηλνηνκίαο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη 

νπνίνη έρνληαο θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο, ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη επαγγεικαηηθήο 

σξηκφηεηαο, ζεκειηψλνπλ γέθπξεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δχν ζρνιηθέο κνλάδεο, ηνπο 

γνλείο θαη ηελ θνηλσλία θαη νπζηαζηηθά ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα λέεο κνξθέο εθπαηδεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη νη πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα απαηηνχλ έλα ζρνιείν ζχγρξνλν, 

απνηειεζκαηηθφ θαη ηθαλφ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπλερείο αιιαγέο θαη ζην αβέβαην 

δπλακηθφ πεξηβάιινλ. Καηά ζπλέπεηα, ε εηζαγσγή θαη ε επηηπρήο δηαρείξηζε αιιαγψλ θαη 
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θαηλνηνκηψλ, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ αλαδήηεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο εθπαίδεπζεο, αλαδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη εθιακβάλεηαη σο νπζηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε 

επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο. 
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